
 

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ  

THÀNH PHỐ CAO LÃNH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:        /KH-TTYT TP. Cao Lãnh, ngày      tháng 8 năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tập huấn kiến thức về các bệnh không lây nhiễm cho  

Cán bộ phụ trách Y tế trường học năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch 75/KH-KSBT ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp về Kế hoạch hoạt động phòng, chống các bệnh 

không lây nhiễm tỉnh Đồng Tháp năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch 75/KH-TTYT ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Trung tâm 

Y tế thành phố Cao Lãnh về kế hoạch triển khai hoạt động phòng, chống bệnh 

không lây nhiễm năm 2022. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh xây dựng kế hoạch tập huấn kiến 

thức về bệnh không lây nhiễm cán bộ phụ trách y tế trường học, cụ thể như sau: 

I. CHỈ TIÊU: 

- 90% cán bộ phụ trách Y tế trường học sau khi tham dự tập huấn phải 

biết được các yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm và cách phòng ngừa; 

II. NỘI DUNG: 

- Tổng quan phòng, chống các bệnh không lây nhiễm. 

- Các yếu tố nguy cơ và cách phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm. 

- Phát hiện sớm, chẩn đoán và quản lý điều trị bệnh tăng huyết áp tại 

tuyến cơ sở. 

- Phát hiện sớm, chẩn đoán và quản lý điều trị bệnh đái tháo đường tại 

tuyến cơ sở. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN: 

1. Thời gian dự kiến: Lúc 8 giờ 00 phút, ngày 25/8/2022 (thứ Năm).  

2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh. (Số 68, 

Phạm Hữu Lầu, Phường 4, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp). 

3. Số lượng và thành phần đại biểu tham dự: 46 người/lớp. Gồm: 

- Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cao Lãnh : 01 người.  

- Cán bộ phụ trách Y tế trường học: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

hỗ trợ Trung tâm Y tế mời cán bộ phụ trách y tế trường học các điểm trường 

(Gửi DS tham gia tập huấn cho BS Hà Nam: 0775180590, Gmail: 

buithihanamphuong11@gmail.com trước ngày 23/8/2022 ). Số lượng như sau:  
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+ Mỗi xã, phường: 01 trường Mầm non, 01 trường Tiểu học, 01 trường 

Trung học cơ sở. Tổng cộng: 45 người. (15 xã, phường). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS: 

- Xây dựng kế hoạch, giấy mời, chương trình tập huấn. 

- Soạn tài liệu, báo cáo theo nội dung chương trình tập huấn. 

- Chuẩn bị công tác hậu cần. 

- Phân công báo cáo viên, trợ giảng ghi nhận kết quả các nội dung trong 

quá trình triển khai tập huấn.  

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính: 

Phối hợp thực hiện dự trù kinh phí và hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí 

tập huấn. 

3. Phòng Hành chính - Tổng hợp:  

- Bố trí hội trường, âm thanh, ánh sáng, máy chiếu…  

- Phối hợp hỗ trợ Khoa KSBT và HIV/AIDS công tác hậu cần và các vấn 

đề có liên quan. 

V. KINH PHÍ: 

Kinh phí từ nguồn hoạt động phòng, chống các bệnh không lây nhiễm CDC 

cấp. (Phụ lục kèm theo). 

Trên đây là kế hoạch tập huấn kiến thức về bệnh không lây nhiễm cho cán 

bộ phụ trách y tế trường học năm 2022. Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề 

nghị các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện tốt các hoạt động 

đúng theo quy định./. 

 

Nơi nhận:  
-TT Kiểm soát bệnh tật Tỉnh;  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo TPCL; 

- Phòng HC-TH; 

- Phòng KH-TC; 

- Lưu: VT, Khoa KSBT và HIV/AIDS./. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trương Quốc Dũng 
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Phụ lục kinh phí:  

(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-TTYT ngày        tháng 8 năm 2022 

của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh) 
 

 

 

Bằng chữ: Hai triệu, năm trăm năm mươi ngàn đồng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt Nội dung Số lượt Mức chi Thành tiền  

 01 Báo cáo viên  1 600.000 600.000 

 02 Trợ giảng  1 300.000 300.000 

 03 Văn phòng phẩm, pho to tài liệu 46 15.000 690.000 

 04 Giải khát học viên  46 20.000 920.000 

 05 Giải khát cho GV+BTC 2 20.000 40.000 

 Tổng cộng   2.550.000 
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CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN  

(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-TTYT ngày        tháng 8 năm 2022 

của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh) 

Thời gian Nội dung tập huấn Giảng viên 

8h00-8h25 Đón tiếp đại biểu Ban tổ chức  

8h25-8h30 Khai mạc 
NHS.Minh 

Trí 

8h30-9h00 

- Tổng quan phòng, chống các bệnh không lây 

nhiễm. 

- Giới thiệu tổng quan 1 số bệnh không lây nhiễm 

điển hình địa phường đang quản lý. 

 

BS. Minh 

09h00-9h30 Giải lao  

09h20-10h30 
- Các yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm và 

giải pháp thực hành phòng, chống bệnh KLN 2022.  
Bs. Hà Nam  

10h30-11h00 Thảo luận và giải đáp thắc mắc. BTC 

11h00-11h15 Bế mạc lớp tập huấn 
NHS. Minh 

Trí 
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DANH SÁCH THAM TẬP HUẤN 

 

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐƠN VỊ CÔNG TÁC GHI CHÚ 
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